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Birger Bjerringfelt, kasserer – birgerlykke@live.dk 

Til Korsør Kunstforenings medlemmer. 
 

Grønland NU – 9 kunstnere: Fernisering 2. marts kl. 14, 
- Alle er velkomne. – Sidste dag er 31. marts –  
BEMÆRK åbningstiderne i Kongegaarden ændres:  
onsdag til søndag kl. 11-16. –(Lukket mandag-tirsdag) 
 

  Kirsten Klein 
 

Kunstforeningens udstillinger m.m. 2019: 
I 2019 står Korsør Kunstforening således kun for 2 
udstillinger (januar og marts) i Kongegaarden. På grund 
af ændrede betingelser for samarbejdet der. 
Det betyder, at bestyrelsen har været nødsaget til at 
aflyse 4 planlagte udstillinger med denne baggrund 
samt pga. en mindre bevilget økonomi fra 
kulturudvalget i Slagelse Kommune. 
3 udstillinger (maj, august og oktober) vises i Korsør 
Kulturhus.  
 

Januar: "Imaginary Landscape", Mats Lindh, Teija Lehto, 
Susanne Thea, Petter Solberg.  
Marts: "Grønland Nu" - Gukki Nuka, Jørn Bork, Kirsten 
Klein, Kristian Mainz, Kristine Markussen, Linda Riber, 
Morten Hilmer, Naja Abelsen, Rikke Diemer  
Maj: "Det Nordiske Landskab" - Majken á Grømma. (sdk) 
(den 11.-12. maj afholder SDK årsmøde i Korsør) 
August: "Atelier Bo Halbirk" - Bo Halbirk med Cecile 
Gissot, Pekka Litmanen, Valia Eydis, Juliette Mangenot, 
Guilia Lionelli, Stanislav Marijanivic, Bob Meyer, 
Domitille Arai. (sdk) 
(i september har foreningen generalforsamling) 
Oktober : "Blandt andet" - grafisk værksted, Næstved - 
Rene Tancula, Finn Andersen, Susanne Mark, Pascale 
Perge,  Torben Lundsted, Anne Gudrun Sejersen, Jo 
Møller, Anita Viola Nielsen, Till Junkel, Günther 
Blendinger, Palle Rud Christoffersen, Lars Holbroe. (sdk) 
 

Hold øje med Korsør Posten og Sjællandske samt vores 
Facebook, hjemmesiden, kultunaut o.a. 
 

Vi har forskellige udstillingstyper:  (sdk): Arrangeret af 
Sammenslutingen af Danske Kunstforeninger ingen 
garantikøb; men ofte 10 % ved medlemskøb. 

(K): Arrangeret af Kunstforeningen, garanteret 
minimumskøb/garantikøb.( 5.500 kr.) 
(kk): Arrangeret af Kunstforeningen, garanteret 
minimumskøb hvis bevilget af Slagelse Kommune eller 
andre. 
 
Vil du købe kunst? 
Hvis du er interesseret i køb fra en kunstner, som vi vil 
udstille, så kan vi måske samarbejde om det? 

 
                                                                      
    

 
 
 
 
 
Gaven 2018/19      

 
 
 
Har du hentet medlemsgaven?   
Vi synes du skal få hentet medlemsgaven i løbet af 
marts måneds udstilling, da det ellers bliver lidt 
vanskeligere at få den.  
 
Find et nyt medlem!  

VI vil altid gerne være flere – 
og det er der plads til! - Hvis 
du kan finde et eller flere nye 
medlemmer (inden 1.april) så 
får du en gave for hvert nyt 
medlem, som ikke har været 
med i de seneste 2 sæsoner.  
Gaven er et unika maleri på 
papir valgt blandt restoplaget 
af tidligere medlemsgaver 
udført ad Lars Ahlstrand. 
(illustration, eksempel fra vores samling) 
Fortæl det på e-mail eller tlf. til formanden: 
fmik@korsoerkunst.dk eller tlf. 21456336. 
 

 

Følg os på Facebook – korsoerkunst - og brug vores 
hjemmeside www.korsørkunst.dk 
 

På gensyn til ferniseringerne i 2019  
- med de bedste ønsker  
på bestyrelsen vegne - Finn Mikkelsen, formand. 
 

P.S. Udsendte erindringer på kontingent betales gerne 

senest 10. marts. 


